
Akademický senát Masarykovy univerzity 

 Zápis z řádného zasedání ze dne 2.4.2012 

 

 

Přítomni: senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 

zápisu;  

 

 při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 40 senátorů a senátorek,  

  celkem se zasedání zúčastnilo 41 členů AS 

 

Zvaní hosté: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor 

  prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA 

   

Veřejnost   

               

Program: 

1. Návrh a schválení  programu zasedání a schválení zápisu z minulého 

zasedání 

2. Projednání novely Statutu Pedagogické fakulty MU 

3. Rozpočet Masarykovy univerzity na rok 2012 

4. Rezignace kvestora MU a návazné kroky 

5. Různé 

 

 

Jednání zahájil  předseda AS MU, uvítal na zasedání senátorky, senátory i hosty a konstatoval 

usnášeníschopnost AS MU. 

 

 

1/  Návrh a schválení programu zasedání  a schválení  zápisu z minulého zasedání AS 

 

Předseda AS navrhl program zasedání AS a vznesl dotaz, zda jsou připomínky k zápisu z minulého 

zasedání AS, které se konalo 5.března 2012. Připomínky k programu ani zápisu nebyly vzneseny. 

 

 

2/  Projednání novely Statutu Pedagogické fakulty MU 

 

 

Dále bylo projednána novela Statutu PedF MU. K novele neměli senátoři ţádné připomínky.  Po 

projednání navrhl předseda AS ke schválení následující text usnesení: 

 

Akademický senát MU schvaluje novelu Statutu Pedagogické fakulty ve znění předloženém AS MU. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  40. 

 

Pro :  40 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Akademický senát MU schválil formou usnesení novelu Statutu Pedagogické fakulty MU . 



 

Předseda AS MU poţádal senát o vyjádření k poţadavku zástupkyně LeMUr – studentského portálu 

 MU na nahrávání  dnešního zasedání senátu. 

V diskusi zazněly protichůdné názory, předseda AS MU dal tedy hlasovat, zda senát souhlasí 

s pořízením nahrávky svého jednání dne 2.dubna 2012.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  40. 

 

Pro :   10 

Proti:   19 

Zdržel se :       11 

 

AS MU neschválil možnost pořízení nahrávky svého zasedání dne 2.4.2012. 

 

 

3/ Rozpočet Masarykovy univerzity na rok 2012 

 

Předseda AS MU  informoval přítomné senátory a senátorky o přípravě rozpočtu, který byl projednán 

mimo jiné také v ekonomické komisi senátu a přečetl doporučující usnesení ekonomické komise. 

Návrh rozpočtu předloţil senátu rektor univerzity v souladu s § 9, odst. 1c zákona č.111/1998 Sb., 

zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Rektor mimo jiné uvedl, ţe model rozpočtu 

je odlišný od minulých let a odráţí proměnu metodiky ze strany MŠMT. Podrobněji návrh rozpočtu 

senátu představil prorektor pro ekonomiku doc. Janíček. Rozpočet byl v souladu se zákonem sestaven 

jako neztrátový v neinvestiční části.  Následně proběhla krátká diskuse – senátoři zejména konstatovali 

nevhodnost financování podle kreditů, na vedení byly rovněţ směřovány dotazy ohledně 

nefinancovaných studentů a ohledně financování centrálních součástí. Rektor potvrdil, ţe případné 

změny rozpočtu těchto pracovišť budou předloţeny AS MU ke schválení. Následně proběhlo 

hlasování o rozpočtu pro rok 2012. 

 

Návrh usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2012, tak jak byl 

předložen  rektorem univerzity. 

  

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  41. 

 

Pro :  41 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Akademický senát MU schválil formou usnesení návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok  

2012. 

 

 

 

 

4/ Rezignace kvestora MU a návazné kroky 

 

Předseda AS MU uvedl další bod jednání sdělením, ţe dne 19.března 2012 byla zveřejněna tisková  

zpráva o rezignaci kvestora. Rektor sdělil, ţe rezignace byla rozumná z hlediska posílení stranického 



angaţmá bývalého kvestora. Rektor se dále obrátil na senát s ţádostí o sdělení názoru na řešení  

situace, které by spočívalo ve jmenování prorektora pro ekonomiku doc. Janíčka kvestorem bez  

výběrového řízení. Toto řešení navrhuje vzhledem k tomu, ţe účelem výběrového řízení je zjistit 

 předpoklady uchazečů pro  práci na konkrétní pozici, coţ není v případě doc. Janíčka vzhledem 

 k jeho dřívějšímu působení na  funkci kvestora, třeba. 

Rektor se obrátil na senát přesto, ţe legislativa mu tuto povinnost neukládá. Nicméně sdělil,  

ţe názor senátu, ať uţ bude jakýkoli, bude respektovat. Dále uvedl, ţe pokud bude doc. Janíček 

 jmenován kvestorem, zruší rektor funkci prorektora pro ekonomiku. Doc. Janíček nicméně zůstane ve 

 svých akademických pozicích, zejména bude i nadále členem Vědecké rady MU. V následné diskusi 

 zazněly zejména názory, ţe prodleva se jmenováním nového kvestora není v zájmu univerzity,  

zejména v současné ekonomicky napjaté době a k potřebě koordinace investičních projektů. 

Padl rovněţ dotaz na to, jak hodnotí doc. Janíček působení svého předchůdce - v odpovědi  

zaznělo, ţe funkce bude muset být nejprve řádně předána a doc. Janíček, pokud bude jmenován, si 

 nechá připravit informace o veškerém dění za dobu působení bývalého kvestora. Senátoři rovněţ 

 s vedením MU diskutovali okolnosti výběru bývalého kvestora a jeho předchozí působení v roli 

 externího zaměstnance MU. 

 

Předseda AS dal tajným hlasováním hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát MU souhlasí se záměrem rektora MU jmenovat doc. Janíčka kvestorem MU bez  

výběrového řízení. 

 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  41. 

 

Pro :  40 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

Akademický senát MU schválil tajným hlasováním  záměr rektora jmenovat doc. Janíčka  

kvestorem MU bez výběrového řízení. 

 

Dále proběhlo v souladu s §9 odst. 2b zákona o vysokých školách hlasování o následujícím usnesení: 

 

Návrh usnesení : 

Akademický senát MU souhlasí se záměrem rektora odvolat doc. Janíčka z funkce prorektora 

 a zrušit funkci prorektora pro ekonomiku. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  41. 

 

Pro :  41 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Akademický senát MU schválil tajným hlasováním  záměr rektora odvolat doc. Janíčka z funkce 

 prorektora a zrušit funkci prorektora pro ekonomiku.  

 



 

Dále doc. Janíček informoval přítomné senátory o tom, jaké budou jeho první kroky po jmenování  

kvestorem. Předseda SK AS poţádal doc. Janíčka, aby informoval následně senát o analýze aktivit 

bývalého kvestora. Prof. Zlatuška vznesl dotaz na audit na ÚVT; bylo mu sděleno, ţe výstupy auditu  

budou teprve zhodnoceny. 

 

5/  Různé 

 

V bodě 5 byl vznesen návrh AS  Pedagogické fakulty nominovat do ekonomické komise AS MU 

dr. Šťávu místo Mgr. Vrubla. AS PřF navrhl dva zástupce do ekonomické komise AS MU, a to 

doc. Mazala a dr. Baláţe. Po krátké diskusi dal předseda AS hlasovat o rovném zastoupení fakult 

v ekonomické komisi senátu. 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát MU konstatuje potřebnost rovného zastoupení fakult v ekonomické komisi AS 

 MU. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  41. 

 

Pro :  29 

Proti:  7 

Zdržel se: 5 

 

Akademický senát MU konstatuje potřebnost rovného zastoupení fakult v ekonomické komisi 

 AS MU. 

 

S ohledem na toto usnesení zůstává zástupcem PřF doc. Mazal. Následně  proběhlo hlasování, zda má 

být dr. Šťáva volen tajným hlasováním. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  38. 

 

Pro :  2 

Proti:  29 

Zdržel se: 7 

 

Akademický senát MU nesouhlasí s tajným hlasováním ve věci zvolení dr. Šťávy do  

ekonomické komise AS MU. 

 

 

Poté proběhlo hlasování o zvolení dr. Šťávy do ekonomické komise senátu. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  38. 

 

Pro :  37 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 



Akademický senát MU souhlasí se zvolením dr. Šťávy do ekonomické komise AS MU. 

 

Dále byl v tomto bodě  vznesen dotaz na situaci v ÚVT. Rektor informoval o zahájení činnosti uţší 

pětičlenné komise a o tom, ţe 12. dubna se setká širší pracovní skupina, kde budou i zástupci 

akademického senátu MU. Prof. Zlatuška opět vznesl dotaz na to, kdo je odpovědný za situaci na 

pracovišti ÚVT dislokovaném na rektorátu, v jejímţ důsledku onemocněla dr. Kohoutková. Rektor 

sdělil, ţe poţádá v této věci o prošetření kontrolní odbor. Na dotaz Mgr. Troubila ohledně výsledků 

šetření kontrolního odboru ve věci změn na ÚVT rektor odpověděl, ţe ţádné šetření neproběhlo, 

v případě potřeby je třeba, aby se na kontrolní odbor s podnětem obrátili samotní zaměstnanci. 

 

 

Na závěr byla ještě sdělena aktuální informace o plánovaném pronájmu kina Scala. 

 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání.  

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo stanoveno na 14.května  2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zapsala : Mona Nechvátalová     

 

Mgr.Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 2.4.2012 

Komora akademických pracovníků 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. x  

doc.JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. x  

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.  omluven 

 
Lékařská fakulta 

  

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. x  

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph. D. x  

RNDr. Josef Tomandl, Ph. D. x  

 
Přírodovědecká fakulta  

  

RNDr.Milan Baláţ, PhD. x  

Mgr.Michal Bulant, Ph. D. x  

Doc.RNDr. Ctibor Mazal, CSc. x  

 
Filozofická fakulta 

  

Prof.Mgr.Libor Jan, Ph.D.  omluven 

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, CSc. x  

Jeffrey A. Vanderziel, B. A. x  

 
Pedagogická fakulta 

  

Mgr.Petr Najvar, Ph.D. x  

Mgr.Martin Vrubel x  

PaeDr. Jan Šťáva, CSc. x  

 
Ekonomicko-správní fakulta 

  

RNDr.Luboš Bauer, CSc. x  

Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D. x  

Ing.Radoslav Škapa, PhD. x  

 
Fakulta informatiky 

  

RNDr.Pavel Matula, Ph.D. x  

Prof.RNDr.Jiří Zlatuška, CSc. x  

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. x  

 
Fakulta sociálních studií 

  

PhDr.Michal Vašečka, Ph.D. x  

PhDr. Petr Suchý, Ph.D. x  

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph. D. x  

 
Fakulta sportovních studií 

  

PaedDr. Zdeněk Janík  x  

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. x  

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph. D. x  

Mimofakultní   

Mgr.Lenka Zouhar Ludvíková x  



 
Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 2.4.2012  

Studentská komora  

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Mgr.Jan Kazda  omluven 

 Helena Zrůstová x  

Lékařská fakulta   

Milan Pospíšil x  

Magdalena Varadínková x  

Přírodovědecká fakulta   

Mgr. Eva Majerová x  

Mgr. Pavel Souček x  

Filozofická fakulta   

Mgr. Martin Mazánek x  

Mgr. Jiří Ţoudlík x  

Pedagogická fakulta   

Bc. et Bc. Jan Buchta  omluven 

Mgr.Petr Kopečný x  

Ekonomicko -správní  fakulta   

Robert Adamčík x  

 Jan Kadlec x  

Fakulta informatiky   

Lukáš Ručka x  

Mgr. Pavel Troubil x  

Fakulta sociálních studií   

Bc. Karel Gargulák x  

Bc. Jiří Kelnar x  

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Petr Janáček x  

Bc. Pavel Myšák  omluven 

 

 

 

 
 

 

 


